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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  II NIEDZIELĘ ADWENTU - 11 GRUDNIA  2016 R. 

1. Kończą się nasze rekolekcje parafialne, ale nasze osobiste rekolekcje, czyli czas zbiera-

nia, refleksji, rozeznawania, wsłuchiwania się w Słowo Boże pozostaje codziennym chle-

bem. Dziękujemy ks. Stanisławowi za towarzyszenie nam w drodze adwentowej i podzie-

lenie się refleksjami związanymi z objawieniami fatimskimi. Niech Matka Boża Różań-

cowa z Fatimy wyprasza księdzu potrzebne łaski! 

2. Zapraszamy dziś o godz. 17.00 w szkole w Orelcu na spotkanie z filmem pt.: "Ziemia 

Maryi". 

3. Już są dostępne świece Caritas - ofiara za jedną świecę wynosi 5 zł. 

4. Osoby, które chcą prenumerować Niedzielę lub Gościa Niedzielnego w nowym roku 

kalendarzowym są proszone o kontakt osobisty z ks. Pawłem.  

5. Za tydzień, w niedzielę o godz. 12.00 będzie miał miejsce przegląd jasełek zorganizo-

wany przez naszą szkołę w Bóbrce. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów a 

bliższe informacje znajdziemy na plakacie. 

6. Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży, która udaje się w najbliższy weekend na 

rekolekcje do Łabuń. Już teraz bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowa-

ły się w organizację wyjazdu. 

7. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw (tzw. Suche Dni - 3 dni od środy 

do piątku)- prosimy Boga w intencji rodzin. 

8. Od piątku 16 grudnia w czasie Mszy Świętej będziemy odmawiali Nowennę do         

Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy do tego dziewięciodniowego duchowego czu-

wania, które przygotuje nas do Świąt Bożego Narodzenia. 

9. Msze św. w ciągu tygodnia będą sprawowane w kaplicy domu parafialnego. 

10. W najbliższą sobotę Msza św. o godz. 8.00. 

Bóbrka 

*Dziękujemy rodzinom  P. Krystyny Myszak i Danuty Migielicz   za posprzątanie i wy-

strój  kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Mieczysława Fedorowicz i Anny 

Fedorowicz  .    

      Solina     

*Dziękujemy rodzinie P. Stefanii Ulanowskiej za  posprzątanie i wystrój     kościoła . Na 

przyszły tydzień  prosimy rodzinę P. Lucyny Ulanowskiej. 

Przyjaciele są jak 

Aniołowie,  

którzy podnoszą  

gdy nasze skrzydła  

zapomniały jak latać. 

 

CZEŚĆ WYTRWAŁYM 

Ojciec pyta syna:  
-co robiliście dzisiaj w szkole?  

-szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- o to ciekawe, my 30 lat temu też 

go  szukaliśmy. Dziwne, że do tej 

pory jeszcze go nie znaleziono.  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czy-

nach Chrystusa, posłał swoich uczniów z 

zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? 

Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie 

Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 

niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi sły-

szą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 

się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 

we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, 

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co-

ście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 

kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubra-

nego? Oto w domach królewskich są ci, 

którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc 

wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam 

wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, 

o którym napisano: Oto Ja posyłam mego 

wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował 

drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy 

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 

królestwie niebieskim większy jest niż on.  

    (Mt 11,2-11) 

 W adwencie Kościół wzywa nas do 

spotkania z Janem Chrzcicielem i głębszej 

refleksji nad tajemnicą przyjaźni. Jest ona 

skarbem, jednym z nielicznych, o który 

warto na Ziemi zabiegać, ułatwiającym spo-

tkanie z Bogiem. Przyjaźń jest dojrzałą for-

mą miłości, opartą na współpracy 

i umiłowaniu prawdy. Przyjaciele spotykają 

się ramię w ramię, zapatrzeni są nie w siebie, 

lecz w zadania, jakie mają do wykonania. 

Przyjaciół łączy wspólny cel. Jeden drugie-

mu pragnie pomóc w wykonaniu życiowego 

zadania. Ktokolwiek poszukuje przyjaciela, 

winien wzrok skierować na ludzi zapracowa-

nych, dźwigających ciężar odpowiedzialno-

ści. Pragnienie uczestniczenia w trudzie jed-

nego z nich jest znakiem gotowości na spo-

tkanie przyjaciela. Nie musi to być pomoc 

bezpośrednia, może być zawarta 

w życzliwości, modlitwie, ofierze, ale jakaś 

forma współpracy musi być. Człowiek leni-

wy nie może być przyjacielem. Drugim ele-

mentem nieodzownym w przyjaźni jest 

wspólne umiłowanie prawdy. Przyjaźń opie-

ra się na zawierzeniu, a ono jest możliwe 

wyłącznie w oparciu o prawdę. Ta podobna 

postawa wobec prawdy łączyła Jana Chrzci-

ciela z Chrystusem. Jeden i drugi prawdę 

swych słów pieczętuje męczeńską krwią. 

Tylko ten, kto ceni prawdę wyżej niż docze-

sne życie, może być niezawodnym przyja-

cielem.  W adwentowym przygotowaniu do 

ponownego przeżycia tajemnicy przyjścia 

Syna Bożego na ziemię warto zastanowić się 

nad dziejami naszych przyjaźni w życiu. Czy 

przyjaciela szukam? Czy go znalazłem? Bo-

że Narodzenie to pamiątka narodzin naszego 

Przyjaciela. Czy może być piękniejszy dzień 

w roku?       Ks Edward  Staniek 

G Ł O S  SE R C A  
L I T U R G I C Z N O  -  I N F O R M A C Y J N Y  T Y G O D N I K        

    P A R A F I I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A   

P A N A  J E Z U S A  W  B Ó B R C E  
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 Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz 

na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. 

Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na 

Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe 

przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne mi-

łości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród 

cierpień i niepewności naszych czasów przy-

zywamy Twojej obecności. Ożywieni na-

dzieją nowego nieba i nowej ziemi, kieruje-

my nasz wzrok ku temu, co wieczne, nie-

przemijające i święte. Prosimy, abyś nawie-

dził nas swoją łaską i ubogacił swą obecno-

ścią. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z 

nadzieją oczekują Twojej po-

mocy, łaski i miłosierdzia. 

Niech wszyscy na całym okręgu 

ziemi zaznają radości Twojego 

przyjścia. Prosimy także za 

tych, którzy jeszcze Ciebie nie 

znają i nie wierzą; wylej na nich 

strumienie ożywczej łaski, 

udziel im darów pokoju i pozna-

nia Twojej nieskończonej miło-

ści. Zechciej przyjąć nasze mo-

dlitwy. Panie, przyjdź, aby 

uwolnić nas z ziemi wygnania i 

połącz nas kiedyś w Twoim 

chwalebnym królestwie, gdzie z Ojcem i 

Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki 

wieków.  

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała 

Ojcu…  

Modlitwy wspólne każdego dnia nowenny: 

Boże, Ty co roku uweselasz nas oczekiwa-

niem naszego odkupienia; dozwól, abyśmy 

przyjmując radośnie Twojego Jednorodzone-

go Syna jako Dziecię i Zbawiciela, mogli Go 

bez trwogi oglądać, gdy przyjdzie jako Sę-

dzia, Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Tobą 

i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 

wieków. Amen.  

 

Dzieciątko Boże, prawdziwy Synu Boga 

żywego, zmiłuj się nad nami.  

Dzieciątko Boże, najmilszy Synu Maryi 

Panny ... 

Dzieciątko Boże, najpiękniejszy spośród 

synów ludzkich ... 

Dzieciątko Boże, największy miłośniku 

ludzi ... 

Dzieciątko Boże, niepokalany Baranku za 

grzechy świata ...  

Dzieciątko Boże, nauczycielu świętości... 

Dzieciątko Boże, oczekiwanie wszystkich 

narodów ... 

Dzieciątko Boże, przyjacielu ubogich i 

maluczkich ... 

Dzieciątko Boże, dawco wszel-

kiego błogosławieństwa …. 

Aby wszystkie narody Ciebie 

poznały i w Ciebie uwierzyły, 

spraw to, o Jezu, Dzieciątko 

Boże.  

Aby Twój pokój z nieba cały 

świat napełnił… 

 Abyśmy we wszystkim Twej 

chwały gorliwie szukali …. 

Abyśmy z dziecięcą prostotą 

Tobie we wszystkim ufali …. 

Abyśmy Ciebie wiernie naśla-

dowali w pokorze i cichości ... 

Abyśmy służyli Tobie w czystości serca... 

Abyśmy szli za Tobą z radością w dosko-

nałym ubóstwie ... 

Abyśmy przełożonych naszych z wiarą i 

ochotnie słuchali...  

Abyśmy Ciebie z całego serca miłowali 

teraz i na wieki ... 

P. A Słowo stało się ciałem  

W. I zamieszkało między nami.  

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny 

Boże, który się objawiasz maluczkim, 

spraw, prosimy, abyśmy uwielbiając z na-

leżną czcią tajemnice Dzieciątka Jezus i 

wiernie wstępując w Jego ślady, mogli 

dojść do królestwa niebieskiego, obiecane-

go maluczkim. Przez tegoż Chrystusa, Pana 

naszego.  

 A m e n .  

PRZYJDŹ PANIE JEZU... 
BÓBRKA 

Niedziela  

11 grudnia 

8.30 + Roman ( gregoriańska).  

  12.30 1) + O radość życia  wiecznego dla ojca          

Włodzimierza Kusza w 1 rocz.  śmierci ( int.  od 

córki Marii). 

Poniedziałek                

12 grudnia 

16.00  + Roman ( gregoriańska). 

Wtorek   13 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Środa     14 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Czwartek 15 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Piątek   16 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Sobota  17 grudnia 08.00 + Roman ( gregoriańska). 

Niedziela              

18  grudnia 

8.30 + Julian Bar. 

  12.30  + Roman ( gregoriańska). 

ORELEC 

Niedziela                      

11 grudnia 

7.00 + Bronisława, Mieczysław i Piotr. 

  11.00 O Boże błogosławieństwo dla: Beaty, Anny, 

Anety, Józefa i ich rodzin. 

Środa    14 grudnia 17.30 + Ewa Zaniewicz ( od rodziny Czerwińskich). 

Piątek   16 grudnia 17.30 + Stanisław Kołtun ( od żony Marii ). 

Niedziela                    

18 grudnia 

7.00 + Piotr. 

 11.00 + Teresa i Michał Przystasz. 

SOLINA 

Niedziela             

11 grudnia 

9.45 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla         

Gabriela w 2 urodziny. 

Wtorek  13 grudnia 17.30 + Za dusze cierpiące w czyśćcu. 

Niedziela              

18 grudnia 
 

9.45 + Bolesław Dereweńko ( od pracowników    

Urzędu Gminy w Polańczyku). 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

We wtorek 13 grudnia: św. Łucja– dziewica i męczennica. 

W środę 14 grudnia : św. Jan od Krzyża– prezbiter i doktor Kościoła. 


